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Sprejmite temo
Čar temačnih čustev japonske kulture je močnejši iz dneva
v dan. In vse več voznikov se od običajnih modelov obrača
proti enemu najbolj razburljivih novih gibanj v
motociklizmu.

Yamahin dinamični model MT-03 predstavlja novo smer v
zasnovi motornih koles. Zaradi športnih in vsestranskih
lastnosti je ta lahek model v stilu "naked" skupaj s
pokončno držo med vožnjo in kompaktnimi dimenzijami
popolna izbira za nove voznike, povratnike ter voznike, ki
želijo več.

Motor poganja živahen 321 cm3 agregat z dvema
vzporednima valjema in je opremljen z vodljivo šasijo, zato
se boste veselili vsake vožnje. Yamahin motor MT-03.
Sprejmite temo.

Model razreda A2 z dinamičnim
MT DNK

Tekočinsko hlajen agregat z
dvema valjema na podlagi modela
YZF-R3

Kompaktna in lahka šasija, ki
temelji na modelu YZF-R3

Dolga nihajna roka in sistem
vzmetenja Monocross

Dinamična zasnova ohišja s
težiščem na sprednjem delu

Ohišje v stilu "naked" s
prepoznavnim slogom MT

10-kraka lita platišča s 140-
profilno zadnjo pnevmatiko

Sedež na skromni višini 780 mm za
dober dostop do tal

Večfunkcijski zaslon z analognim
obratomerom

Sprednje kolutne zavore z 298 mm
in zadnje zavore z 220 mm s
sistemom ABS

Pozicijska in zadnja LED-luč

Kompakten in ozek zadnji del
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Sledite temi Iz našega modela YZF-R3 smo vzeli najnovejši
agregat in tehnologijo šasije ter ustvarili lahek
in vsestranski model MT-03, ki ga odlikuje
enaka dinamična zasnova s težiščem na
sprednjem delu kot naš največji model MT.

Ne glede na to, ali ste novi voznik ali prehajate
iz manjšega na večji model, je MT-03 ustvarjen
za vas, saj želite svoj naslednji motor vključiti v
svoje vsakodnevno življenje.

Njegov 321 cm3 tekočinsko hlajen 2-valjni
agregat zagotavlja dovolj navora pri srednjih
do visokih vrtljajih za živahno vožnjo. Poleg
tega ta motor razreda A2 v stilu "naked"
odlikuje kompaktna šasija in pokončen položaj
vožnje za športno upravljanje z odlično
okretnostjo. Yamahin motor MT-03. Prave
zmogljivosti za vsak dan.
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Pokončen položaj vožnje s silhueto s težiščem na

sprednjem delu
Ergonomsko krmilo/sedež/stopalke modela MT-03 so
zasnovane tako, da omogočajo pokončno držo med vožnjo,
zaradi česar je ta model eden najudobnejših in vsestranskih
motorjev v svojem razredu. Kompakten zadnji del je pravo
nasprotje mogočnega oklepa okoli sprednjega dela, ki ustvarja
agresivno silhueto s težiščem na sprednjem delu.

Tekočinsko hlajen 2-valjni agregat z živahnim navorom
Ta lahek vsestranski motor poganja 321 cm3 vrstni 2-valjni
agregat, ki je bil razvit na osnovi modela YZF-R3. Kompakten in
lahek agregat, ki je opremljen z lahkimi kovanimi bati ter
karboniziranimi ojnicami, zagotavlja dovolj navora pri srednjih do
visokih vrtljajih za živahno vožnjo v različnih razmerah.

Lahek in kompakten okvir
Model MT-03 je izdelan iz 35-mm jeklenih cevi in ima široko
razmaknjene vrhnje prečke. Kompakten okvir je na agregat nameščen
na štirih točkah, s čimer ustvarja močno ter lahko strukturo. Za dobro
stabilnost pri vožnji naravnost, šasija, ki temelji na modelu YZF-R3,
uporablja dolgo asimetrično 573-mm nihajno roko, ki je nameščena
neposredno na blažilnik Monocross.

10-kraka platišča iz aluminija in 140-profilna zadnja

pnevmatika
Model MT-03 je za optimalno ravnotežje med močjo in trdnostjo
opremljen z lahkimi 10-krakimi aluminijastimi 17-palčnimi platišči, ki
zagotavljajo nizko nevzmeteno težo za izboljšano vzmetenje skupaj z
lahkim in okretnim upravljanjem. Na osnovi modela YZF-R3 imajo ta
kolesa sprednjo pnevmatiko dimenzij 110/70-17 in zadnjo pnevmatiko
dimenzij 140/70-127.

Sedež v višini 780 mm za dober dostop do tal
Kompakten cevni okvir je oblikovan tako, da zagotavlja enostavno
vodljivost ter visoko stopnjo nadzora. Voznikov sedež na skromni
višini 780 mm omogoča dober dostop do tal, sopotnikov sedež pa
dodatno udobje z aluminijastimi držali.

Večfunkcijska instrumentna plošča
Stilska večfunkcijska instrumentna plošča je opremljena z jasnim
zaslonom z analognim obratomerom na levi strani in digitalnim
merilnikom hitrosti na desni strani poleg prikazovalnika prestav.
Pregleden zaslon vključuje tudi merilnik nivoja goriva, merilnik
temperature vode, uro in dva merilnika poti ter indikator za menjavo
olja.
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Agregat MT-03
Tip agregata Tekočinsko hlajen, 4-taktni, DOHC, 4-ventilski

Prostornina 321 cm³

Vrtina x gib 68,0 mm x 44,1 mm

Kompresijsko razmerje 11,2 : 1

Maksimalna moč 30,9 kW  (42,0PS) @  10.750  obr/min

Različica z omejeno močjo N/A

Maksimalen navor 29,6 Nm  3,0 kgf+m)  @  9.000  obr/min

Sistem podmazovanja Moker karter

Tip sklopke Mokra, več-ploščna

Uplinjač Vbrizg goriva

Sistem vžiga TCI

Zagon Električni

Prenos Konstantni, 6-prestav

Končni prenos Veriga

Poraba goriva N/A

CO2 emission N/A

Šasija MT-03
Okvir Diamant

Hod prednjega vzmetenja 130 mm

Kot vilice 25º

Predtek 95 mm

Sistem prednjega vzmetenja Teleskopske vilice, Ø 41,0 mm notranja cev

Sistem zadnjega vzmetenja Nihajna roka

Hod zadnjega vzmetenja 125 mm

Prednja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 298 mm

Zadnja zavora Hidravlični enojni disk, Ø 220 mm

Prednja pnevmatika 110/70-17M/C (54H) Tubeless

Zadnja pnevmatika 140/70-17M/C (66H) Tubeless

Opomba EU4 compliant

Dimenzije MT-03
Skupna dolžina 2.090 mm

Skupna širina 745 mm

Skupna višina 1.035 mm

Višina sedeža 780 mm

Medosna razdalja 1.380 mm

Najmanjša oddaljenost od tal 160 mm

Teža (z vsemi polnimi
rezervoarji)

168 kg

Prostornina rezervoarja za
gorivo

14 L

Prostornina rezervoarja za olje 2,4 L



Barve 
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Night Fluo Yamaha Blue Midnight Black

Izbrani dodatki

Zadnji prtljažnik Pokrov celotnega
hladilnika

Zaščita verige Nosilec registrske
tablice

Komplet za
podaljševanje
podstavka
stranskega stojala

Mehke stranske
torbe

Za ogled vseh MT-03 dodatkov obiščite našo spletno stran ali vašega lokalnega pooblaščenega trgovca.

Yamahina veriga kakovosti
Strokovnjaki podjetja Yamaha so popolnoma usposobljeni in imajo vso opremo, da vam lahko nudijo najboljše storitve

in nasvete za vaš izdelek Yamaha. Zato Yamaha priporoča, da obiščete pooblaščene trgovce izdelkov Yamaha, ki lahko

ustrežejo vsem vašim zahtevam.

Yamahini originalni deli in dodatki so posebej zasnovani, izdelani in preizkušeni za našo serijo izdelkov Yamaha.

Yamaha priporoča uporabo svojih visokokakovostnih maziv Yamalube®. Yamahini motorji so zasnovani tako, da

delujejo učinkovito, ne glede na to, kje se vozite.

Poleg funkcionalnih in stilskih dodatkov Yamaha ponuja še vrsto visokokakovostne, inovativne motoristične opreme, ki

omogoča udobje in zaščito. Na voljo je tudi obširna kolekcija oblačil za vsak dan. Za več informacij obiščite:

www.yamaha-motor.si

Doživite več

Yamaha MT-03 z vašim mobilnikom

Yamaha Motor Europe

 Koolhovenlaan 101

 1119 NC Schiphol-Rijk

 Nizozemska


